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STYRELEDER:
Trygve Jarholt bor på Rykkinn i 
Bærum kommune og har hytte i Sigdal. 

STYREMEDLEMMER:
Grant Gundersen er bosatt i Porsgrunn 
og har to hytter; en på Gautefallheia 

(Nissedal) og en ved Mørjefjorden 
 (Larvik kommune).

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte i Sponvika, i Halden kom
mune (Østfold).

Turid Knudsen bor i Trondheim. Hytta 
ligger på øya Frøya (SørTrøndelag) 
med stedsnavn Tvervåg.

VARAMEDLEMMER:
Finn Ø. Jensen bor i Larvik og har hytte 
i Nissedal kommune på Gautefall. 

Mathias B. Dannevig bor på Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.

En fantastisk sommer er over og høst
fargene begynner å prege naturen. Vi 
skal glede oss over denne sommeren og 
huske den lenge.

Vi har i en rekke lederartikler skrevet at 
et godt samspill mellom kommune, 
hytte eier og grunneier er nøkkelen for å 

lykkes med et godt hytteliv.

Sigdal kommune gjennomførte en undersøkelse på hva hytte
eierne trives mest med. Den viktigste trivselsårsaken er «ro og 
fred». Hytteeierne i denne kommunen, som Norges 5. største 
hyttekommune, ønsker å trekke seg vekk fra storbyens larm og 
nyte stillheten i naturen.

Det er kanskje ikke rart at vi reagerer på forslaget fra Miljø
departementet om at kommunene nå kan etablere snøscooter
løyper. Forslaget, som er lagt på høring, har vi svart på. Dersom 
dere er interessert i vårt svar, så les på vår hjemmeside.

Konkret heter tittelen: «Bruk av snøscooter for fornøyelses
kjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag».

De forskjellige parter kan ha forskjellige interesser. Vi observe
rer utviklingen når det gjelder snøscooter med en hvis bekym
ring. Man har hatt en prøveordning i 100 kommuner hvor de 
lokale kan kjøre på faste løyper, men erfaringen er at snø

scooter brukerne tar seg raskt til rette med bruken. Så et forhold 
er å utarbeide regelverk som man i utgangspunktet kan aksep
tere, men hvordan skal vi sikre at snøscooter brukerne følger 
reglene i utmarka? 

Forslaget medfører mer snøscooterkjøring i områder som bru
kes av hyttefolket og andre friluftsinteresserte. Vil den økte 
bruken av snøscooterkjøring gå på bekostning av hytteeiernes 
behov for «ro og fred»? 

Norges Hytteforbund vil gjøre sitt for at forslaget ikke blir ved
tatt. Dersom det blir vedtatt, er det viktig med engasjement fra 
våre medlemmer, slik at snøscooterkjøringen i kommunene 
blir regulert på en slik måte at man tar best mulig vare på hytte
eiernes interesser.

Med ønske om en riktig god høst og forhåpentligvis 
snøscooter fri vinter.

Med vennlig hilsen

Styret i Norges  Hytteforbund:
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Tomtefesteloven – ny 
lovendring på gang
Før 1. januar 1976 hadde vi ingen enhetlig tomtefestelov å henvende oss til. Tomtefeste 
hadde i svært mange år vært brukt som en vanlig måte å «avhende» tomt til hus og 
fritidsbolig på, men noen enhetlig lov som regulerte denne spesielle måten å leie ut 
byggetomt på, hadde vi altså klart oss foruten i alle år. 

Av Gunnar Svendsen

Først den 1. januar 1976 kom så den før
ste loven om tomtefeste. I tiden som 
fulgte ble denne loven endret og sup
plert ved en rekke anledninger, og i 1996 
ble det så vedtatt en helt ny tomtefeste
lov som, spesielt nok, først trådte i kraft 
per 1/12002. Også i perioden fra denne 
siste (gjeldende) loven ble vedtatt av 
Stortinget, til den trådte i kraft, ble det 
foretatt flere endringen i loven. Etter at 
gjeldende tomtefestelov altså trådte i 
kraft 1. januar 2002, har enda flere end
ringer blitt gjennomført.

Den historikken som her ganske sum
marisk er gjengitt, bekrefter med all 
mulig tydelighet at tomtefeste er et svært 
vanskelig tema både juridisk og politisk. 
Nå står vi foran ytterligere en varslet 
endring av loven, og det er tema for 
denne artikkelen. Vi har tidligere ved 
flere anledninger omskrevet dette 
endringsspørsmålet i H&F, men strøm
men av spørsmål som kommer inn til 
vår juridiske avdeling, viser særdeles 
klart at det kan være nødvendig med en 
ny gjennomgang.

La oss da først slå fast at det som nå 
skjer ikke er en totalgjennomgang av 
hele tomtefesteloven enda en gang. Det 
er derfor ikke riktig når det i enkelte 
media for eksempel er skrevet at «i disse 
dager jobber regjeringen med å få på 
plass en ny tomtefestelov». Slike utsagn er 
utelukkende egnet til å skape ytterligere 
forvirringer i den forvirringen som alle
rede er stor ute blant folk som er berørt 
av dette. 
Det regjeringen har som oppgave, er 
utelukkende å finne en løsning (evt. 
gjennom en endring av loven) på spørs

målet om hva bortfester kan kreve av 
regulering av festeavgiften i forbindelse 
med at kontrakten skal forlenges (tom
tefesteloven § 33). Bakgrunnen er at 
nåværende lov på dette punkt ble «dis
kvalifisert» av Menneskerettighetsdom
stolen i Strasbourg (EMD), som kom til 
at virkningen av denne lovparagrafen 
for så vidt gjelder grunneiers rett til 
(eller rettere sagt – manglende rett til) å 
kreve revisjon av festeavgiften, er i strid 
med – krenker – Den europeiske men
neskerettighetskonvensjonen (EMK), og 
dermed er i strid med overordnet norsk 
lov, som EMK er en del av.

Hva betyr så dette for dagens rettssitua
sjon? Hvordan skal festerne forholde seg 
til grunneierens krav når forlengelse av 
festekontrakten er aktuelt?
For å løse dette, ble det i kjølvannet av 
dommen i EMD av Stortinget vedtatt en 
midlertidig lov, som i korthet sier at 
gjeldende lov skal gjelde frem til eventu
ell endring i loven blir vedtatt. For ytter
ligere å understreke at gjeldende lov skal 
gjelde, heter det også i den midlertidige 
loven at det ikke er adgang til å avtale 
annet i tiden frem til lovendringen er et 
faktum. Den midlertidige loven sier i til
legg til dette at det for grunneierne, når 
lovendringen er vedtatt, vil bli gitt en 
anledning til å «reparere» det tap lovgi
ver eventuelt mener at de må ha lidd på 
grunn av denne utsettelsen av konse
kvensen av EMDdommen. Men hvor
dan dette vil bli i praksis, vet vi foreløpig 

ingenting om. Dette er en oppgave som 
er overlatt til det lovarbeidet som er 
under utvikling.

Da slår vi altså fast at i de tilfellene der 
festekontrakten ikke klart og tvetydig 
sier hva som skal skje av regulering av 
festeavgiften i forbindelse med forlen
gelse av kontrakten, så har festeren inn
til videre krav på at forlengelsen skal 
skje på same vilkår og uten tidsbegrens
ning når det gjelder festetiden fremover. 
Det skal ikke skrives noen ny kontrakt. 

En påtegning på den gjeldende kontrak
ten er godt nok. (Heller ikke dette er 
nødvendig så lenge festeren bare fortset
ter å betale festeavgift og gjennom det 
bekrefter at forlengelse er avtalt).

Jeg har sett at det i enkelte artikler om 
dette, er skrevet for eksempel at «effek
ten av EMDdommen var at bestemmel
sen om rett til forlengelse på samme vil
kår, måtte oppheves i påvente av en per
manent løsning som var i tråd med 
menneskerettighetene». Dette er i beste 
fall svært upresist, men slik jeg vet at det 
blir forstått av folk som er berørt av 
dette, så blir det direkte feil. For det før
ste er det ikke, slik uttalelsen er å forstå, 
allerede opphevet noen bestemmelse i 
vår lov. For det andre er det ikke snakk 
om at hele bestemmelsen om forlengelse 
på samme vilkår er gjenstand for vurde
ring/endring. Igjen – det er bare snakk 
om grunneierens rett til regulering av 
festekontrakten. At vilkårene for øvrig 
skal stå uendret, slik loven foreskriver, 
har EMDdommen ingen kritiske 
bemerkninger til.

Så har vi enkelte festekontrakter som gir 
en uttrykkelig hjemmel for regulering 

«Det som nå skjer, er ikke 
en totalgjennomgang av 
hele tomtefesteloven»

Hytteeierne vs. kommunen
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på annet grunnlag enn konsumprisin
deks (for eksempel tomteverdi) i forbin
delse med forlengelse. Her vil bestem

melsen i disse kontraktene gjelde på 
tvers av det som er sagt over. Slike 
bestemmelser i kontrakten kommer ikke 
i konflikt med tomtefesteloven § 33, slik 
den nå lyder.

«Tomtefeste er et svært 
vanskelig tema både juridisk 

og politisk»

Det har i rettspraksis nylig vært reist et 
spørsmål i denne forbindelse om hva 
som skal skje der kontrakten hjemler 
regulering for eksempel i tråd med tom
teverdien på reguleringstidspunktet, 
men der grunneieren allerede har fore
tatt en regulering etter 1/12002, og der
med i tråd med tidligere høyesteretts
praksis («Børvedommen») skulle være 
avskåret fra et slikt «engangs løft» av 
festeavgiften. «Toget har gått» som vi 
har uttrykt det.

En dom i Telemark Tingrett i juni 
2013, slo fast at grunneieren, som nett
opp var i en slik posisjon, i pakt med 
premissene i EMDdommen ikke er 
avskåret fra retten til å regulere festeav

gift slik kontrakten hjemlet, etter tomte
verdien.

Denne dommen ble anket direkte til 
Høyesterett, men der avvist (nektet 
fremmet), og så anket til lagmannsret
ten, som kom til samme resultat som 
tingretten. Dommen er senere på ny 
anket inn for Høyesterett. Dette betyr at 
de tomtefestere som blir berørt av denne 
spesielle problemstillingen i forbindelse 
med forlengelse av kontrakten, anbefales 
å ta forbehold om å komme tilbake til 
reguleringsspørsmålet når endelig 
avgjørelse foreligger i Høyesterett (even
tuelt i EMD).

Hytteeierne vs. kommunen

Tomtefesteralliansen jobber 
aktivt med lovendring 
Det er mange hytteeiere som har festetomt. Det er også mange huseiere og borettslag som har bygget på 
festet tomt. 

Grant Gundersen, styremedlem i Norges 
Hytteforbund

Derfor har vi i Norges Hytteforbund 
dannet et samarbeid med Norges Husei
erforbund, NBBL (Norske Bolig bygge
lags Landsforbund) og Tomtefesterfor
bundet. Sistnevnte er et interessefelles
skap som kun har tomtefestesaken på 
agendaen – i motsetning til oss andre 
som selvsagt også arbeider med mange 
andre viktige saker for medlemmene. 

Politikerne ønsker dialog
Vi anslår at så mange som 1 million 
mennesker i Norge bor på festet hus, lei
lighet eller har festet hyttetomt. Dette er 
et ikke ubetydelig antall personer – og 
velgere! Selv om alle disse organisasjo
nene er partipolitiske nøytrale, så vil vi 
mene noe om aktuelle saker som er til 
politisk behandling – medlemmenes 
interesser kommer først. 

Som tidligere meldt i Hytte & Fritid, 
har denne alliansen jobbet sammen i 
cirka ett år. Vi har hatt møter med alle 
partigrupper i Stortingets justiskomité 
og med politisk ledelse i Justisdeparte
mentet. Det er disse som har tomtefeste
saken til behandling nå. 

Vi har erfart at politikerne lytter, stil
ler gode og relevante spørsmål og ønsker 
dialog med oss. Så må vi erkjenne at selv 
om dette er en viktig sak for mange, så 
er den ikke veldig høyt på den politiske 
agenda i Norge. Men, som Gunnar 
Svendsen, vår jurist i NHF, skriver: Det 
er ingen ny lov som skal lages. Tomtefes
teloven må bare endres på spørsmålet 
om hva bortfester kan kreve av regule
ring av festeavgiften i forbindelse med at 

kontrakten skal forlenges (tomtefestelo
ven § 33). Men det må altså gjøres noe 
etter EMDdommen (den Europeiske 
Menneskerettighets Domstolen). 

Så kan man reflektere over hva even
tuelle lave festeinntekter til grunneiere 
har med menneskerettigheter å gjøre. 
De fleste tenker vel på helt andre ting 
med det, men sånn er altså jussen.

Hva har skjedd siden dom-
men falt sommeren 2012?
Regjeringen oppnevnte et utvalg som 
skulle utrede og legge fram et forslag til 
endring av loven slik at EMDdommen 
ble oppfylt.

Det er å bemerke at regjeringen i 
februar 2013, da utvalget ble nedsatt, 
besto av blant annet Senterpartiet, som 
ikke kan sies å være særlig opptatt av 
festerne i denne saken. Vårt inntrykk 
var at de, til dels mot de andre regje
ringspartneres holdning (men det har 
nok foregått litt hestehandel i denne 

«Det er ingen ny lov som 
skal lages»
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saken også), presset gjennom en prosess 
der grunneiere ville bli tilgodesett mer 
enn rimelig er og der EMDdommen 
ikke bare ville bli oppfylt, men betydelig 
overoppfylt.

Utvalget kom høsten 2013 med en 
innstilling (NOU 2013:11) med det litt 
merkelige navnet «Festekontrakter og 
folkerett».

Så var det en runde med høring, der 

vi gikk sterkt imot forslagene til flertal
let i komitéen. Hvis det hadde blitt inn
ført, ville festeavgiftene kunne øke bety
delig og innløsning ville fortsatt være 
vanskelig. Konfliktnivået ville fortsatt 
være høyt rundt festekontrakter.

Også mange mer nøytrale aktører 
gikk til dels sterkt imot rapporten. Dette 
gjaldt Norges Handelshøyskole, Norges 
Miljø og Biovitenskapelige Universite
tet (tidligere kjent som Landbrukshøy
skolen på Ås), eiendomsmeglerforbun
det og andre.

I hovedsak hevdet de at de økonomis
ke konsekvenser ikke var utredet, at det 
ville bli store skjevheter i festeavgiftsni
vået og at hele ordningen egentlig burde 
avvikles – den tilhører en forgangen tid. 

Mange konflikter
Det er også et faktum at det er mye kon
flikter, tvister, rettsaker, og lignende, 
rundt tomtefesteloven. En lov skal jo i 
utgangspunktet gi avklaring på de for
hold den gjelder, sånn at konfliktnivået 
blir minst mulig. Slik er det ikke med 
Tomtefesteloven i dag.

Etter saklig påtrykk fra oss i Tomte
festeralliansen, foreslo Justisdepartemen
tet på forsommeren i år å utsette hele 
saken. Stortinget sluttet seg enstemmig 
til dette. Det må imidlertid bemerkes at 
Senterpartiet ønsket å foreta lovendring 
nå, i tråd med utvalgets flertall. Dette 
kan vi forstå, men vi i NHF og de andre 
organisasjonene, var selvsagt ikke enig.

Vi mener det var et klokt forsag som 
kom fra Justisdepartementet og som 
Stortinget ga sin tilslutning til. Dagens 
lov ble altså forlenget til 1. juli 2015.

Fram til da må det altså være en pro
sess som fører fram til lovendring.

Ønsker en balansert løsning
Vi har hatt møter med alle partiene i 
Justiskomiteen på Stortinget; Høyre, FrP, 
Ap og KrF. 

Det er vårt klare inntrykk at alle 
ønsker en balansert løsning som gir for
nuftige festeavgifter for begge parter.
Helst bør hele ordningen avvikles, det 
mener vi og det mener nok også de fles
te i det politiske miljø som vi har snak
ket med. Selvsagt må grunneier få en 
fornuftig pris, men det må heller ikke 

være urimelig i forhold til den som har 
bygget hytte eller bolig på slik tomt. Inn
løsning er en vanskelig sak som vil ta tid 
å utrede – både fordi det er mange for
skjellige festekontrakter (mye er avtalt 
for kanskje 50 år siden, da mye var 
annerledes), det er mange som har utvi
klet eiendommen siden kontrakten ble 
inngått (lagt vei, vann, beplanting osv.) 
og tomtepriser har generelt steget mye 
de siste tiårene.

Hva skjer nå?
Det arbeides med lovendringen, som 
må vedtas før neste sommer. Selv om vi 
nokså nylig har lagt en sommer bak oss, 
så det er egentlig ikke så lenge til når det 
gjelder slike saker. Gjennom tomtefeste
ralliansen formidler vi våre synspunkter 
til de personer som har påvirkning på 
saken. Vi prøver å ikke gå i noen grøft 
og bare ta hensyn til festerne, men 
bestreber å foreslå balanserte løsninger 
som tar tilbørlig hensyn til grunneierne 
også. 

Vi har tro på gode løsninger i saken – 
og skal holde lesere av Hytte & Fritid 
informert. Men alle oppfordres til også å 
følge med på vår hjemmeside  
www.hytteforbund.no. 

«Det arbeides med 
lovendringen, som må  

vedtas før neste sommer»

«Helst bør hele  
ordningen avvikles»

http://www.hytteforbund.no
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Kommunene kan forebygge 
nabokrangler
Hvordan kan kommunene rundt omkring i landet legge føringer for å unngå nabokonflikter,  
og andre konflikter? Vi har tatt en prat med jurist Marianne Reusch. Damen har intet mindre  
enn doktorgrad i allemannsretten. 

Av: Tove Helen Selbæk

Hvilken rolle spiller kommunene for å 
unngå konflikter?
Kortversjonen om konflikter med alle
mannsrettens i hytteområder, er at kom
munen ofte sitter med «bukten og begge 
endene». Det er kommunen som har 
hånd om de juridiske verktøyene som 
både kan brukes både til å forebygge og 
til å løse konflikter. Både friluftsloven og 
plan og bygningsloven er viktige her, og 
de beste løsningene oppnås gjerne ved å 
kombinere disse to lovene.

Kan du gi noen stikkord?
I nye hytteområder skjer gjerne utbyg
ging på grunnlag av reguleringsplan. 
Gjennom planen og planbestemmelse
ne, kan kommunen ganske detaljert 
bestemme hvor det skal være åpent for 
publikums ferdsel, for eksempel skiløy
per mellom husene, kyststier eller felles 
grøntområder.

Kommunen kan da fastsette bestem
melser om gjerdehold, passeringspunk

ter, skilting og annet for å ivareta både 
allmenne friluftsinteresser og vern om 
beboernes privatliv.

Mer problematisk kan det være i eta
blerte hytteområder der det ikke forelig
ger reguleringsplan. Her kan kommu
nen imidlertid benytte friluftsloven og 
fastsette atferdsregler som enhver som 
ferdes på området plikter å følge. Slike 
lokale regler finnes det mange av rundt 
omkring i landet. 

Eksempler?
Et eksempel er Spirabukta friluftsområ
de i Asker. For et par år siden kom det 
egne ferdselsregler der om at det er ikke 
tillatt med ferdsel, bading eller opphold 
ved kai, brygge eller badehus. Innenfor 
området er det forbudt å tenne bål eller 
bruke grill, forbudt å overnatte, samt 
forbudt å trekke opp båt på stranden.

Ferdselsregler etter friluftsloven kan 
brukes for å skreddersy løsninger til det 
aktuelle stedet, og tilpasse de lokale 
interessene. For at ferdselsreglene skal 
være gyldige, må de vedtas av kommu
nen som forskrift, og stadfestes av fyl
kesmannen.

Hva med dispensasjoner?
Dispensasjoner fra byggeforbudet i 
strandsonen kan skape konflikter både 
mellom naboer og overfor friluftsfolk. 
Her har kommunen en elegant mulighet 
som ikke benyttes ofte nok. Når det gis 

dispensasjon til utbygging, kan det sam
tidig stilles vilkår for å dempe skade
virkningene av tiltaket. Gis det dispen
sasjon til byggverk i strandsonen som 
vanskeliggjør ferdsel, kan det for eksem
pel stilles vilkår om at det skal merkes 
og skiltes en trasé rundt bebyggelsen, 
slik at folk finner frem.

Kan kommunene overkjøre grunneiere?
Tilrettelegging for friluftsliv på privat 
eiendom krever i utgangspunktet 
grunneierens samtykke. Kommunen 
kan imidlertid på bestemte vilkår vedta 
enklere former for tilrettelegging som 
merking og skilting av sti, selv om 
grunneieren ikke er enig. 

«Tilrettelegging for 
friluftsliv på privat 
eiendom krever 
i utgangspunktet 

grunneierens samtykke»

«Ferdselsregler etter 
friluftsloven kan brukes 

for å skreddersy løsninger 
til det aktuelle stedet, og 
tilpasse lokale interesser»

Jurist Marianne Reusch har doktorgrad i 
allemannsretten. 

Hytteeierne vs. kommunen
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Unikt i Norge:

Grasrotbevegelse  
i hytte-Valdres
Livsstilen til en moderne byfamilie er i stor grad preget av logistikk – kjøring av barn og voksne til og fra all 
verdens aktiviteter. Forventninger om 2 karrierer, barn i barnehager og skoler, deltakelse i de mange tilbud 
og møter for store og små, har påvirket selve måten mange familier lever hverdagslivet sitt på i byene. I 
beste fall er det oppstykket, oppjaget, og preget av «tidsklemma». 

Knut Nes,  
Talsmann for Valdres Hytteforum

Som et eksempel på endringer i livssti
len for svært mange, har jeg selv i min 
jobb analysert utviklingen av folks spise
vaner. Måltidene – som tidligere var 
samlingspunktet for familier – er blitt 
like oppstykket som resten av livsstilen; 
det blir mye individuell spising, ofte stå
ende ved kjøkkenbenken, mellom akti
vitetene. Familienes samlingsstund ved 
måltider er nå i større grad reservert for 
helgene. Og da gjerne på hytta. Dette er 
en utvikling som har tatt fart de siste 
1015 årene. Hytta som familiens sam
lingssted er derfor blitt stadig viktigere – 
det er et hjem nr. 2.

Flerhushjemmet
«Flerhushjem» er et begrep som forskere 
nå har begynt å benytte for å beskrive at 
moderne høystandards fritidsboliger er 

et bedre utgangspunkt for å drive famili
ens fritidsaktiviteter enn huset som bru
kes som ’arbeidsbolig’. Den moderne 
livsformen visker ut skillet mellom 
arbeid og fritid – og dette smitter over 
på følelsen av hva som er hjem nr. 1 og 
nr. 2. Den utvider begrepet ’hjem’ til å 
betegne der man er til enhver tid, enten 
det er i hjem nr. 1 eller 2. Dette kan også 
ha langsiktige konsekvenser for de 
nåværende hyttebarnas lyst til å fortsette 

bruken av sitt hjem nr. 2 i fremtiden. 
Gode opplevelser påvirker fremtidig 
livsstil.

Stort og stabilt marked
Jeg er hytteinnbygger i Valdres. Vi er like 
stedbundet som andre grunneiere. Vi er 
begeistrede og lojale Valdrespatrioter. 
Vi har vårt hjem nr. 2 i Valdres. Vi bru
ker mye av ressursene våre på hyttelivet. 
Vi kan kanskje til og med brukes til noe 
mer for Valdres enn bare å være «gjest». 

Undersøkelser viser at hytteturismen i 
nyere tid har vært den store motoren for 
utvikling av Valdressamfunnet. Nærings
omsetning i varehandel og servicebran
sjer har et stort og stabilt marked blant 
hytteinnbyggerne – tall på 1,5 milliard 
ekstra har vært dokumentert. Fortsatt 
økende bruk av hyttene kan bidra til 
ytterligere verdiskapning i regionen. 

100 vei- og velforeninger
Valdres har derfor satt i gang prosjekter 
som skal føre til at vi bruker hytta oftere. 
Dette er i hovedsak styrt gjennom inter
kommunale samarbeidsorganer som 
Valdres Natur og Kulturpark (VNK), 
Valdres Destinasjon (VD) osv. VNK har 
blant annet sagt at « … hytteturismen nå 
må løftes fram til en overordnet satsing. 
Det må vi gjøre så skikkelig, og vi må 

ville det så sterkt, at alle andre planer og 
strategier underordnes hyttestrategien». 

Men har noen spurt oss hytteeiere 
om hva vi ønsker oss fra regionen? Nei, 
og det er kanskje ikke så lett: Vi har 
registrert cirka 100 vei og velforeninger 
i Valdres, og det kan ikke være lett for 
de som skal styre å forholde seg til en 
slik mangfoldig gruppe.

Ingen stemmerett
Valdres har nesten 18.000 innbyggere. 
Beboerne i cirka 20 000 hytter/leilighe
ter/faste caravans er derfor en ganske 
massiv interessegruppe – regner vi 3 
personer i hver, snakker vi om cirka 
60.000 innbyggere i tillegg. Da omfatter 
Valdres et innbyggertall på cirka 78.000 
(mer enn for eksempel Kristiansand 
eller Tønsberg).

Men hytteeiere har ikke stemmerett. 
Og derfor har lokalpolitikerne i Valdres 
hatt blikket rettet mot sine velgere – og 
hva loven pålegger kommunene å gjøre 

«Plutselig ble det for 
mange hytteeiere 
krystallklart at de 

ikke hadde fnugg av 
innflytelse»

«Har noen spurt oss 
hytteeiere hva vi ønsker 

fra regionen?»

Knut Nes, talsmann for Valdres Hytte-
forum. 

Hytteeierne vs. kommunen
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overfor sine innbyggere. Da er det lett å 
glemme hytteinnbyggerne – og hva som 
faktisk er det eneste som vokser i 
omfang i de 6 Valdreskommunene, 
nemlig hyttenæringen og alt som er 
knyttet til bygging, drift og vedlikehold 
av hytter og familieliv. Mange regioner 
ville misunne Valdres det utgangspunk
tet.

Valdres Hytteforum – unikt 
samarbeid i gang
Gjennom det siste året har ildsjeler blant 
hytteeierne i hver av kommunene kon
taktet det som finnes av veilag og velfor
eninger i en totrinns prosess:
• Samlet de frittstående foreningene til 

lokale paraplyforeninger i kommu
nen

• Samlet paraplyene i et felles «stativ» – 
Valdres Hytteforum (VHF), med ett 
medlem fra hver kommune.

Samtidig ble det startet en positiv pro
sess mellom hytteeierne og politikerne i 
Valdres for å stimulere hyttefolkets del
takelse i det som skjer lokalt. I hver av 
de 6 kommunene bygges det nå et sam
arbeid mellom disse lokale paraplyene 
og ordfører/rådmann, og det etableres 

regelmessig kontakt med ordfører, for
mannskap og administrasjon. 

VHF skal innad være et forum for 
erfaringsutveksling mellom de lokale 
paraplyene. Og utad en pådriver for at 
hytteinnbyggerne i Valdres blir aksep
tert som en hovedmålgruppe for regio
nens kommuner, fylkeskommunen og 
fylket, for offentlige instanser og interes
seorganisasjoner, og for private nærings
drivende. VHF kan bidra til å fremme 
Valdresvisjonen ved å stimulere og 
overvåke tiltak av interesse for alle med
lemsforeninger så som utvikling og drift 
av felles infrastruktur, løyper, sykkel og 
turstier, og planer vedrørende arealdis
ponering, natur og miljøvern. Og vi 
kan være en god partner for lokalpoliti
kerne. Slik innbyggere bør være.

Ikke fnugg av innflytelse
Erfaringen fra etableringsarbeidet lokalt 
kan oppsummeres som følger: Jo mer 
man bruker hytta, jo mer tid får man til 
å interessere seg for det som skjer mer 
enn 6 meter fra peisen. Dette ble illus
trert det siste året ved 3 forskjellige saker 
i noen av kommunene: Vindmøller (i 
Vang), eiendomsskatt og bruk av snø
scooter. Plutselig ble det for mange hyt

teeiere krystallklart at de ikke hadde 
fnugg av innflytelse – og at de ikke visste 
hvordan de skulle komme i dialog med 
lokale beslutningstakere. Dette hjalp 
godt på motivasjonen til å jobbe frem 
det lokale samarbeidet. I Valdres vokser 
det nå frem en grasrotbasert organise
ring av hytteinnbyggerne. Dette er unikt 
i Norge, og det er god grunn for å gratu
lere både hyttefolk, ordførere, rådmenn 
og formannskap for å stille med åpent 
sinn og vilje til å skape vinnvinnsitua
sjoner. Grunnlaget legges nå, og så er 
det bare å ta samarbeidet videre i enkelt
saker og budsjetter. 

Jeg regner med at det over tid vil 
utvikle seg et sterkt behov for tilsvaren
de interesseorganisasjoner i landets 
øvrige hyttekommuner – i dag er det 
etter min mening et demokratisk under
skudd på dette området. Lykke til!

Vinteridyll fra vakre Valdres.

«I Valdres vokser det 
nå frem en grasrot-

basert organisering av 
hytteinnbyggerne. Dette 

er unikt i Norge»

Hytteeierne vs. kommunen
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Waterment leverer
renseanlegg for gråvann.

Kompakte og effektive renseløsninger for gråvann 
fra enkelthusholdninger og hytter. Med våre
produkter kan du få innlagt vann på hytta uten 
kostnadskrevende frakt og anleggsarbeider.
Renseanlegget er enkelt å montere og rimelig i
innkjøp.

Pris for komplett anlegg, R2, kr. 42 500,–
Ved samlet salg til flere hytter i nabolaget eller  
hytteforeningen utarbeider vi et eget tilbud.

www.waterment.no

Hvorfor velge oss?

✔ Ingen lukt

✔ Rimelig pris

✔ Enkel montering

✔  Ingen behov for  
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔ Krever ikke kjørevei til hytta

Ring oss på 905 46 133

Hytteeier fortviler: 

– Har vi ingen  
rettigheter?
Torbjørn Eilertsen er fortvilet over Ballangen kommune, 
som velger å kutte ned på veivedlikehold i Efjord, skriver 
avisen Fremover. – Veien fra Skarstad ut mot Strandnes er 
skammelig, raser hytteeier Torbjørn Eilertsen.

Det hele begynte i vintersesongen 2012/2013. – Uten forvarsel sluttet 
bare kommunen å brøyte veien her, sier han. – Det endte med at man 
flere ganger ble innesnødd på hytta. Det er 48 hytter her, og vi måtte 
ringe både til kommunen og til private som hadde traktorer for å få hjelp 
til å komme oss fra hytta, sier Eilertsen. Han forteller det i årets sesong, 
2013/2014, ble varslet om at tre av veiene i Efjord ikke ville bli brøytet. 
– To av disse ble likevel brøytet. Men ikke vår vei, sier han.

Eilertsen synes det er for ille å måtte betale alle de kommunale avgif
tene for en tjeneste han mener ikke blir utført av kommunen. – Jeg prøv
de å fortelle dette til kommunen, men fikk beskjed om at regningen ville 
gå til inkasso om jeg ikke betalte den, sier han. Nå har hytteeierne også 
fått en regning på 10.000 kroner, for den brøytingen som ble gjort i vin
ter da hytteeierne ble stående innesperret eller utesperret fra hyttene 
sine. – Har vi ingen rettigheter?

Rådmann i Ballangen kommune, Egil Heitmann, forteller at det er av 
økonomiske årsaker at kommunen må kutte ned på vedlikehold av 
enkelte veier i kommunen. – Dette gjelder blant annet disse tre veiene, 
men vi ser også på andre veier i kommunen hvor det bor få eller ingen 
fastboende, sier han. Skal hytteveien privatiseres, er kommunen pliktig 
til å gjøre oppgraderinger til en viss standard før det er tillatt for private å 
overta. – Og det koster jo også penger, sier han. Han forteller at han har 
vært i dialog med hytteeiere om å finne en løsning. – Et alternativ som vi 
har vært inne på, er at kommunen og hytteeierne blir enige om et splei
selag, sier han og forteller at dialogen skal gjenopptas og en plan om 
brøyting og veivedlikehold skal ligge klar til høsten.

Kilde: www.fremover.no

Kartlegger utgifter 
og inntekter fra 
hytteturismen
Som en oppfølging av Sundvollenplattformen, la 
Kommunal og moderniseringsdepartementet i mai 
ut et prosjekt på anbud, som skal kartlegge hytte
kommunene sine utgifter og inntekter knyttet til hyt
teboere som er folkeregistrerte i en annen kommune 
enn hyttekommunen. Telemarksforskning, i samar
beid med Senter for Økonomisk Forsking og Agder
forskning, er valgt ut som leverandør.

Formålet med oppdraget er å kartlegge ekstra
ordinære utgifter i hyttekommuner som følge av 
oppholdsprinsippet i Helse og omsorgstjenesteloven. 
Kommuner har etter loven plikt til å yte helse og 
omsorgstjenester til personer som oppholder seg i 
kommunen, uavhengig av hvor denne personen er 
bosatt. Hyttekommunene tar ikke imot innbyggertil
skudd for personer som er folkeregistrerte i andre 
kommuner.

På den andre siden er det rimelig å tro at hyttetu
rismen også gir inntekter til kommunen. Hytteboere 
tilfører inntekter til lokalbefolkninga som betaler 
skatt til kommunen. Økt aktivitet vil også trolig bidra 
positivt til bosetting i kommunen. Det er derfor bedt 
om at leverandøren kartlegger både inntekter og 
utgifter knyttet til hytteboere. 

Frist for innsending av tilbud var 27. mai og i alt 
ble det levert inn åtte anbud. Telemarksforskning, i 
samarbeid med Senter for Økonomisk Forsking og 
Agderforskning, er valgt ut som leverandør. Frist for 
endelig leveranse er 15. desember 2014.

Hytteeierne vs. kommunen
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Kommunale avgifter for 
fritidseiendommer
Landets største avis – VG – har hatt flere artikler med landsoversikter over kommunale faste avgifter for 
boligeiendommer. Tilsvarende oversikter synes å mangle for fritidseiendommene, som i hovedsak eies av 
utenbygdsboende uten stemmerett i hyttekommunene. 

Avgiftsnivået og forskjellene kommunene imellom varierer 
utrolig mye. Avvikene er her betydelig større, slik at mange 
snakker om ekstrabeskatning til beste for de fastboendes 
 avgifter.

Noen eksempler fra Røros regionen:
• Renovasjonsavgiften for fritidseiendommene spriker 
mellom kommunene for like tjenester med 43 prosent 
 mellom den verste og rimeligste kommunen.

Avgiften for verstingen utgjør 42 prosent og 26 prosent i den 
rimeligste kommunen av avgiften som de fastboende betaler.
Spørsmål til verstingen om beregningsgrunnlaget og fordelin
gen, blir besvart med at det ikke foreligger noen eksakte bereg
ninger. Følgelig må avgiftene være skjønnsfastsatt uten fakta
grunnlag.

Etter brukstid m.v. av fritidseiendommene ++, burde avgifts
nivået for fritidseiendommene ha vært tilnærmet halvert hos 
verstingen i forhold til nåværende renovasjonsavgift.

Anbefaling: Reglene om renovasjonsavgiften tas opp til snarlig 
revurdering av Miljøverndepartementet – gjerne med bistand 
av utenforstående eksperter.

• Fradelingsgebyret for tomter fastsettes etter matrikkel
loven og forskrift etter selvkostprinsippet; merkelig nok! 
Dette engangsgebyret har selvsagt stor interesse og betyd
ning ved kjøp av hyttetomter – for eksempel festetomter m/
punktfeste.

I samme region varierer det kommunale gebyret fra 14.250, til 
19.430, kroner for fradeling av tomt på tilnærmet 1000 m2 
(1 mål). Differansen på 27 prosent for samme type tjeneste, får 
en til å tro at en ikke bor i samme land. Gebyret hos verstingen 
er økt med 32 prosent på 2 år, mens den alminnelige prisstignin
gen var på nær 4 prosent i samme periode. 

Anbefaling: De relativt nye reglene gjennomgås på ny av det 
aktuelle departementet, for eksempel med veiledende sentrale 
regler – og det håpløse «selvkostprinsippet» fjernes for engangs
gebyret.

• Eiendomsskatten for fritidseiendommene er håpløse og 
så forskjellige på mange måter at det her ikke er mulig å 
nevne alle momentene. Utrolig skatt som rammer alle, 
uansett økonomisk bæreevne. I en av kommunene ble 
denne skatten økt med 62,5 prosent på 3 år!

Anbefaling: Eiendomsskatteloven gjennomgås av ekspertut
valg, med hovedoppgave å komme fram til mest mulig like
behandling i kommunene.

Vi – noen hytteeiere med hytter i Rørosregionen – vil sende 
mer grundige henvendelser m/anbefalinger i løpet av høsten 
2014 til de aktuelle departementene – gjerne i samarbeid med 
andre interesserte og Hytteforbundet!

Richard Kollstrøm.
Hytteeier  
(pensjonert kemner/overformynder).
Epost: rkoll@broadpark.no

Hytteeierne vs. kommunen
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Besøk www.hytteforbund.no

§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Juristen svarer

4-meter grensen
Vi har planer om å sette opp en carport 
på hytta, og det passer best å sette den i 
enden av innkjøringen på tomten som 
går helt i nabogrensen. Vår nabo sier nå 
at det ikke er lov å sette opp et slikt 
byggverk nærmere hans grense enn 
4 meter. Dette betyr eventuelt at vi må 
sprenge vekk en fin granittkolle foran 
hytta, og føre veien på den andre siden 
av hytta der avstanden mot naboen er, 
slik at det blir plass til carporten. Hvor
dan står vi i denne saken?

Svar 
Det er riktig at det i plan og bygnings
loven er gitt bestemmelse om minsteav
stand til nabogrense. Bestemmelsen er å 
finne i § 294, og utgangspunktet er 
nettopp at minsteavstanden er 4 meter. 
Kommunen kan imidlertid, uten nabo
ens samtykke, gi tillatelse til at byggverk 
plasseres nærmere nabogrensen hvis det 
for eksempel, som i ditt tilfelle, er snakk 
om en carport (eller garasje) eller «lig-
nende mindre tiltak». Dersom naboen 
ikke er villig til å gi samtykke, kan du 
altså likevel søke kommunen.

Vannledning over  
nabogrunn
Vi er tre hytteeiere som er blitt enige om 
å bore etter vann på den ene av våre 
eiendommen. Mellom meg og de to 
andre som inngår i avtalen, er det plas
sert en fjerde hytte, og eieren der har 
sagt blankt nei, både til å delta i brønn
prosjektet, og til at vi kan føre ledningen 
over hans tomt og frem til min. Lednin
gen forutsettes nedgravd langt fra nabo
ens hytte i uproduktiv utmark (løvskog). 
Hvordan løser vi dette?

Svar 
Jeg vil absolutt anbefale dere å «ta en 
runde til» med naboen. Dere har vel 
ikke annet å lokke med enn et penge
beløp og/eller tilbud om rimelig til
knytning til vannforsyningen nå eller 

senere. Dersom det er helt umulig å 
komme frem, eller dersom naboens krav 
er utenfor all rimelighet, så har dere en 
mulighet gjennom ekspropriasjonsinsti
tuttet, jf. lov om oreigning § 2 nr. 47. 
Hvorvidt dette vil føre frem, tør jeg ikke 
ta stilling til ut fra de sparsomme opp
lysningene dere gir, men det jeg i alle fall 
kan si er at en gjennomføring av en 
ekspropriasjonssak vil ta tid og være 
svært kostbar.

Innløsning av festetomt
I vår hyttegrend er det nå 4 tomtefestere 
som har kommet til enighet med grunn
eieren om å kjøpe festetomten. Tomtene 
er ikke fradelt slik at de har fått eget gnr/
bnr., men tomtegrensene og størrelsen 
på tomtene er ganske greit beskrevet i 
festekontrakten. Når de nå fremmer 
nødvendig fradelingssak for kommu
nen, får de til svar at de ikke kan få så 
store tomter som er beskrevet i festekon
trakten, da kommunen har satt en 
maksgrense på hyttetomter i det aktuelle 
området på 1 da. Tomtene det er snakk 
om er i festekontraktene oppgitt til å 
være fra 2,8 til nesten 4 da. Kan kom
munen nekte disse festerne å kjøpe hele 
festetomten?

Svar 
Nei, det kan kommunen ikke. Dette føl
ger direkte av tomtefesteloven §32 (3. 
ledd) som sier at det for slike eldre feste
tomter der det enten ble gitt samtykke 
til bortfeste på bortfestingstidspunktet, 

eller der det ikke var nødvendig med 
slik tillatelse på den tiden, så trengs ikke 
samtykke fra offentlig myndighet nå når 
tomten skal innløses. Det samtykket det 
her er snakk om, går både på selve ret
ten til innløsning, og på spørsmålet om 
tomtens størrelse.

Betaling for bruk  
av privat vei
Jeg fikk for tre år siden i gave av en 
onkel en fin hyttetomt på fjellet. Den er 
byggeklar, men jeg er student og har 
ikke råd til å tenke hytteplaner på noen 
år enda. Nå har jeg fått kjøpt en gammel 
Moelvenbrakke, som jeg har plassert på 
tomten, og som jeg vil komme til å 
bruke et par weekender i vinter. Det er 
brøytet kjørevei helt frem, nesten til 
tomtegrensen. 14 dager etter at brakken 
var plassert på tomten fikk jeg brev fra 
veilaget på stedet (hytteeiernes velforen
ing) som forlanger at jeg nå må betale 
veiavgift da tomten er tatt i bruk. Er 
dette riktig?

Svar 
Ja dette er nok helt riktig. Så lenge 
tomen står ubrukt, plikter du ikke å 
delta i dekning av utgiftene til veived
likehold (herunder brøyting) slik som 
beskrevet i veiloven § 54. Så snart tom
ten tas i bruk, enten slik du beskriver, 
eller at byggearbeidene settes i gang, så 
er du bruker av veien, og plikter å delta i 
veivedlikeholdet.

Hytte ønskes kjøpt
Turglad familie på 4 ønsker å kjøpe hytte maks 4 timers kjøring fra 
Oslo. Må være bilvei helt frem sommer og vinter, men vann og strøm  
er ikke noe krav. Ta kontakt på tel. 47620646
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– Hyttefolk og nærbutikk 
trenger hverandre
Uten hyttefolk ville mange nærbutikker måtte stenge dørene på grunn av for liten omsetning. Noen 
steder står hyttefolk og turister for halvparten av omsetningen i lokalbutikken. Både påsken og 
sommerferien er toppsesong.

Nærbutikken Elgå (Engerdal kommune 
i Hedmark) får støtte fra kommunal
minister Jan Tore Sanner når de satser 
på hyttefolk og feriegjester. Hver vinter 
blir det transportert inn 100 kasser med 
matvarer til fiskebuer og hytter i 
Femundsmarka. 

Trenger hverandre
Kommunalminister Jan Tore Sanner 
mener at hyttefolk og nærbutikk trenger 
hverandre. Hyttefolk tjener på levende 
lokalsamfunn og gode nærbutikker. 
Fastboende kan få bedre tjenestetilbud 
om lokale sentra også tilbyr varer og 
tjenester til en stor hyttebefolkning. 
Derfor oppfordrer han folk om å bruke 
nærbutikken når de handler inn til 
påskeferien, enten de skal på hytta eller 
de skal være hjemme. – Dagligvare
butikker er en viktig del av infrastruk
turen i distriktene. Dersom vi skal ha 
gode lokale butikker og levende nær

miljø, må vi som kunder også bruke 
disse, og bidra til videreutvikling, sier 
Jan Tore Sanner.

Satser på fisketurister
Påskeferien er hyttetid for mange nord
menn. Noen drar på fjellet for å gå på 
ski, andre søker ut mot kysten. På begge 
steder får de lokale butikkene et markert 
oppsving i handelen når feriegjestene 
kommer. Mange distriktsbutikker tar 
inn ekstra varer for påsketuristene som 
er på vei og åpningstidene blir utvida. 
Noen butikker tilbyr også utlevering av 
varer til hyttefolk som har dårlig tid.

Nærbutikken Elgå på østsiden av 
Femunden er en av mange butikker som 
er helt avhengig av fritidsgjester. I ukene 
før påske ble 100 kasser med matvarer 
og annen proviant transportert med 
snøscooter inn til fiskebuer og hytter 
i Femundsmarka. Dette er forsyninger 
som skal brukes av fiskere og turfolk 

som skal vandre i nasjonalparken til 
sommeren. De årlige leveransene repre
senterer en ekstra omsetning på 100.000 
kroner. 

Kjøpmann Per Arne Røsten gleder 
seg over ekstra kunder i påska. Men den 
største trafikkøkningen får han om som
meren, da mange hyttefolk og turister 
kommer innom butikken. Kjøpmannen 
har også en hytte som han selv leier ut.

Avhengig av feriegjester
Hyttefolk er en positiv ressurs for lokal
samfunn i distriktsNorge. Hyttefolk 
skaper grunnlag for vekst og utvikling 
av lokale arbeidsplasser. De fleste hytte
gjestene setter stor pris på å ha en god 
nærbutikk i bygda og bruker den aktivt. 
– Jeg synes at hyttefolket er veldig flinke 
til å handle varer hos oss. De ser at de er 
litt avhengig av at det finnes en butikk i 
området, sier Per Arne Røsten.

Kommunalminister Jan Tore Sanner 
mener dagligvarebutikker er en viktig del 
av infrastrukturen i distriktene.
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– Ville denne butikken ha overlevd 
dersom du bare hadde lokalbefolkningen 
som kunder?

– Nei, det ville ikke ha vært grunnlag 
for butikk på Elgå uten hyttefolk og 
andre feriegjester. Vi er helt avhengig av 
alle kundegrupper, sier Per Arne Røsten.

Lønnsomme tjenester
Merkurprogrammet hjelper dagligvare
butikker slik at de kan tilby tilleggstje
nester og få flere bein å stå på. En helt 
fersk rapport fra Møreforskning viser at 
de butikkene som har utviklet mange 
tilleggstjenester, er mer solide og har en 
større vekst i omsetningen enn andre 
butikker. 

Særlig butikker som satser på entre
prenørskap og tilleggstjenester som 

Norges mest utilgjengelige hytte

Det ble en uvanlig nerverpirrende innspurt da Norges mest 
utilgjengelige hytte skulle kåres, leser vi på Turistforeningens 
hjemmeside. 

Tåkeheimen i Nordland vant knepent med 0,21 prosent 
flere stemmer enn Demmevasshytta. Til tross for at det var 
uhyre tett mellom 1. og 2. plass, er det Tåkeheimen som med 
rette kaller seg for Norges mest utilgjengelige. – Alle tiders 
bursdagsgave. Vi er kjempeglade for førsteplassen, seier Marit 
Jenssen i Bodø og Omegns Turistforening. Dette er med på å 
sette fortjent fokus på hytta vår. Ekstra kjekt er det jo at Tåke
heimen også fyller 20 år i år! 

Den Norske Turistforening runder hytte nummer 500 i år. 
I samarbeid med UT.no, kåret de favoritthytter gjennom hele 
sommeren. Hver uke ble seks hytter presentert i en ny kategori. 
Det er opp til folket å gå inn på UT.no og stemme fram den 
hytta de mener fortjener tittelen «Folkets Favoritthytte.» Tidli
gere i sommer har blant annet Norges mest framtidsrettede, 
den vakreste kysthytta og beste sjekkehytta blitt kåret. 

Turen til Tåkeheimen er en av de flotteste en kan gå i Nord
land. I klarvær har en utsikt fra Hamarøy og Lofoten i nord, til 
Træna og de Sju søstre i sør. I tillegg til å være et åpent over
nattingskvarter, fungerer hytta også som base for de mange 
som kommer for bre og fjellsportaktiviteter. 

I Nordland venter landets mest utilgjengelige hytte på deg. 

Foto: Torbjørn Bjelland. Fotograf i Den Norske Turistforening

turistanlegg, pub/kafe og marina, har en 
mer positiv utvikling enn andre nær
butikker. Dette er butikker med aktive 
kjøpmenn. De holder gjerne til i bygder 
som er kjennetegnet av et godt samspill 
mellom butikk og lokalsamfunn. 

Nærbutikken Elgå tilbyr fiskeutstyr, 
fiske og jaktkort, medisinutsalg, bensin, 
diesel og tipping i tillegg til dagligvarer. 
Butikken har fått god respons på sitt til
bud av lokalmat. Ulike typer tilleggstje
nester står for mer enn en firedel av 
omsetningen på 5,5 millioner kroner. 

– Bruk nærbutikken
Kommunalminister Jan Tore Sanner sier 
at departementet vil utvikle samarbeidet 
mellom Merkur, lokalsamfunn og den 
enkelte butikkdriver, slik at butikken 

stadig blir styrket og videreutviklet. Det 
som er positivt for butikken, er positivt 
både for bygda, for tilreisende turister 
og hyttefolk. – Et stort innslag av hytte
folk og turister er med på å sikre fram
tida til nærbutikken. Dette er noe alle 
som farter i distriktsområder kan støtte 
opp om. Bruk nærbutikken. Det kan 
være avgjørende for at butikken over
lever. God påskehandel, sier Jan Tore 
Sanner.

Merkurprogrammet er opptatt av å 
utvikle kontakten mellom hyttefolk og 
nærbutikk. Mange steder er det hytte
folket som holder oppe lokalbutikken. 
Uten dem ville omsetningen ha vært så 
lav at driften kom i fare.
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Larvik kommune  
og hyttefolket
Larvik Kommune strekker seg over 530 km2 og er dermed geografisk sett den største kommunen i 
Vestfold. Larvik Kommune har i overkant av 43.200 innbyggere og er dermed nest størst i Vestfold – etter 
Sandefjord – med hensyn til antall innbyggere. 

Av: Rune Høiseth,  
ordfører i Larvik kommune

Hoveddelen av innbyggerne bor innen
for planområdet til KDP Larvik by og 
KDP Stavern by. Befolkningsveksten i 
2013 var på 0,3 % for kommunen totalt 
sett. Dette er den nest laveste befolk
ningsveksten i Vestfold fylke. Larvik 
Kommune har ambisjon om en befolk
ningsvekst på 1,5 % per år frem mot 
2020 (jf. Kommuneplanens samfunns
del 20122020). 

Spredt bosetting
Kommuneplanens arealdel har sine geo
grafiske tyngdepunkt i tettstedene Tjøl
lingvollen, Helgeroa og Kvelde. Kom

munen er generelt preget av et spredt 
bosettingsmønster med en konsentra
sjon rundt tettstedene Tjøllingvollen, 
Helgeroa og Kvelde hvor også sentrale 
hverdagsfunksjoner som skole og butikk 
er lokalisert. Områder som Ula, Kjer
ringvik, Nevlunghamn og Kjose med
virker til og understreker kommunens 
vidstrakte bosetting og tilknytning til 
primærnæringene, men også turisme i 
form av campingplasser og hytter.

Reiseliv/turisme/fritids-
bebyggelse
Larvik er Norges største campingkom
mune og en av landets største hyttekom
muner. Turisme og reiselivsnæringen er 

derfor en betydelig næring for Larvik 
kommune. Camping og hytteturisme 
representerer en betydelig næring for 
kommunen. Kommunen ønsker å vide
reutvikle disse turistnæringene. Dette er 
næringer som kommunen er opptatt av 
å ivareta og de skal få mulighet til å 
kunne utvikle seg. Videre utvikling er 
positiv for næringen, men det er en 
balansegang for hvor mye som kan byg
ges ut i forhold til å ta vare på de verdie
ne som er grunnlaget for turistnærin
gen. Det være seg sårbart kystlandskap 
med biologisk mangfold, friluftsinteres
sene (kyststien) og flotte strender m.m. 

All bebyggelse har krav om tilknyt
ning til offentlig vann og kloakk dersom 
det er lagt ledninger i området. Dette vil 
ha positive miljøeffekter både for ved
kommende hytte, samt området hytta 
ligger i. 

Arbeidet med gang og sykkelvei fra 
Stavern mot Helgeroa i Brunlanes er i 
gang, og vil løse noe av trafikksikker
hetsproblematikken for Fv. 301 i forhold 
til syklende og gående som for eksempel 

ORDFøRERENS SIDE

Rune Høiseth, ordfører i Larvik kommune
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skal ut til hytter, campingplasser, stren
dene sommerstid og for fastboende i 
områdene. Traséen er ferdig regulert, 
men er ennå ikke bygd. 

Friluftsliv og rekreasjon 
(nærturområder, stier, 
badeplasser m.m.) 
Store muligheter for å utøve et allsidig 
friluftsliv er et gode som Larvik kom
mune har å by på. Kommunen kan tilby 
mange strender, en godt utbygd kyststi/
fjordsti, nærturområder, Bøkeskogen og 
Vestmarka. Det er viktig at framtidig 
utbygging ikke bygger ned de goder som 
er grunnlaget for at innbyggerne våre 
bor her, samt grunnlaget for alle turiste
ne som kommer hit spesielt sommerstid. 

Landskap 
Spesielt i de kystnære områdene er land
skapet svært sårbart for inngrep. Det er 
også i de kystnære områdene mange 
mennesker søker naturopplevelser og 
benytter mye av sin fritid.

I Brunlanes er kystlandskapet spesielt 
sårbart for inngrep. Det er også her, i til
legg til i Tjølling de fleste hyttene ligger i 
Larvik kommune. Det er derfor svært 
viktig hvordan de er plassert topografisk 
og innordner seg landskapet, og også 
hvilken material og fargebruk som 
benyttes. 

Arkitekt Hellum er en mye brukt 
Larviksarkitekt. Han har bidratt mye i 
forhold til svært god natur og stedstil
passet hyttearkitektur.

Hvor stor er hyttekommunen Larvik, sett 
på landsbasis (altså hvor mange hytter/
hytteeiere)?
• Larvik er en av landets største ferie 

og fritidskommuner. 
 a.  landets største campingkommune 

(cirka 30 campingplasser)
 b.  landets 6. største hyttekommune 

(cirka 4200 hytter + + +)

Hvorfor er hytter og hytteeiere viktig for 
Larvik kommune?
• Larvik kommune har lang tradisjon 

som hyttekommune. Det er derfor 
viktig for kommunen å ha et hyttetil
bud. Kommunen er attraktiv som 
turist og rekreasjonsområde, med 
kort vei fra Grenlandområdet og 

Kort om store nye  
prosjekter/reguleringsplaner for  
nye hyttefelt i Larvik kommune

Naverfjorden ferie- og fritidspark
Dette aktivitetsområdet skal gi ekstra opplevelser til turistene i 
form av aktivitetstilbud, overnatting, ferieleiligheter og 
hyttetomter. Dette er et «grønt» prosjekt i et skogsområde med 
sikte på å ta vare på områdets særpreg og natur. Tilbudet skal 
være mer en aktivitetspark enn en opplevelsespark. Det betyr at 
tilbudet retter seg mot eksisterende turister i sommersesongen 
og eksisterende/nye på helårsbasis.

Jahrehagen
Jahrehagen hytteområde er cirka 206 daa stort og ligger i 
Brunlanes vest for Stavern. Det avsatte nye hyttefeltet vil kunne 
romme 87 hytter, i tillegg til 2 eksisterende hytter. Det er også 
mulighet for oppføring av næring/servicebygg som primært er 
beregnet å skulle betjene hytteområdet. Fordelt over hele 
planområdet er det lokalisert naturområder, friområder og felles 
leke og uteoppholdsarealer av ulik størrelse, samt nødvendige 
kommunaltekniske bygg og anlegg. Området har i dag en 
funksjon som en sørvestlig avgrensning av Stavern som sted.

Osloregionen. Hyttefolket er også en 
stor inntektskilde, både direkte og 
indirekte – for kommunen, det lokale 
næringslivet og for grunneiere. De er 
gode ambassadører for kommunen, 
og også en kime til bosetting i kom
munen, ved at de som har hytte etter
hvert bosetter seg her.

Hva gjør Larvik kommune for å tiltrekke 
seg enda flere hytteeiere/bli en enda stør-
re hyttekommune?
• Larvik kommune er en kystkommu

ne i Oslofjordregionen, hvor det ut 
fra regionale føringer er en restriktiv 
holdning til utvikling av nye hytte
områder. Det legges imidlertid til 
rette for fortetting av hytter i områ
der som i kommuneplanens arealdel 
er avsatt til fritidsbebyggelse, det vil 
si i eksisterende hytteområder, blant 
annet i Tjølling og i Brunlanes. Blant 
annet i Herfell hytteområde og i Røi
seberget/Anvik

Det er også lagt ut noen nye områder i 
Larvik kommune, blant annet følgende: 
Skisakeråsen hytteområde, Jahrehagen 
hyttefelt og Naverfjorden Ferie og fri
tidspark 

Til slutt: 
Mange av hyttene i Larvik kommune er 
konsentrert rundt Tjøllingkysten og 
Brunlaneskysten (øst og vest for Larvik 
by). Her ligger også mange camping
plasser konsentrert, spesielt i Naverfjor
den i Brunlanes. Campingfolket og hyt
tefolket har i mange år levd side om 
side, og dette har stort sett fungert greit. 
Det er nå utarbeidet en Kommunedel
plan for camping som er lagt ut på 
høring. I visse områder er det skepsis til 
dette planforslaget. Det går mest på 
avstandskrav og noen utvidelser av cam
pingplassene. 
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Vis varsomhet ved 
utlån av hytte
Det er en slags «trend» i dag, å låne ut hytta si til familier med dårlig økonomi som trenger et sted å 
feriere. Som hytteeier føler du deg kanskje trygg, så lenge du har forsikringen i orden. Da skal du vite at 
en vanlig forsikring i hovedsak gjelder for den som eier hytta. 

Tekst: Tove Helen Selbæk

Det er faktisk slik at den som jevnlig 
leier ut hytta si, bør ha en ekstraforsik
ring. Dette skyldes naturligvis at risiko
en for skader øker betraktelig ved å ha 
mange ukjente i hytta si. Det er slik at 
skadeverk og lignende vil være dekket 
ved innbrudd på hytta, men når en fri
villig har åpnet døren for noen, gjelder 
ikke dette lenger. Dette er det viktig å 
være oppmerksom på. 

Familie er greit 
Vi har snakket med Jon Berge, informa
sjonsdirektør i IF Skadeforsikring. – Det 
er helt i orden å låne ut hytta til familie
medlemmer, så sant alle er gode venner. 
Men det får man jo forutsette. En får 
også forutsette at ingen gjør skadeverk 
og lignende. Da vil forsikringen gjelde 
helt som normalt, som om du selv bruk
te den. Men husk at også familiemed
lemmer må vise den samme aktsomhet 
som du som eier og forsikringstaker må 
gjøre, sier Berge. 

Hva med fremmede? 
– Her blir det mer vanskelig. Men skulle 
det for eksempel oppstå en brann, som 
den som leier ikke kan lastes for, vil for
sikringen gjelde som vanlig. Det er 
imidlertid klart mer vanskelig å avgjøre 

om noen har skyld i brannen når du selv 
ikke er der. En vanlig hytteforsikring 
gjelder i hovedsak for den som eier 
hytta, da det blir ekstra belastning og 
risiko ved utleie. Avkortning i forsik
ringsutbetalingen vil være et sannsynlig 
alternativ i noen tilfeller, i sjeldne saker 
vil en kunne miste alle rettigheter. 

Hva er ditt råd, dersom man ønsker å 
låne ut hytta til fremmede? 

– Det beste rådet jeg kan gi, er å lage 
klare avtaler med dem som låner/leier 
hytta di. Huks at den er noe av det kjæ
reste du har! Du kan sammenligne det 
med å låne bort bilen din. Hvis den som 

Klare avtaler: Jon Berge, informasjonsdi-
rektør i IF Skadeforsikring, råder folk til å 
lage klare avtaler med dem som låner 
hytta deres. 

«En vanlig forsikring 
gjelder i hovedsak for 
dem som eier hytta»

«Det er helt ok å låne 
ut hytta til familie-

medlemmer, så sant alle  
er gode venner. Men det 

får man jo forutsette»

låner den bulker, er det greit å ha avtalt 
at låneren betaler eigenandelen på for
sikringen dersom det skjer noe, sier 
Berge. 

Til slutt ønsker Jon Berge å gjøre 
oppmerksom på at det som regel går 
bra, også når en låner bort hytta. Med 
sunn fornuft og klare avtaler er det som 
regel greit, oppsummerer Berge til slutt. 
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Aner ikke at røyk-
varslerne streiker
Sjekk røykvarslerne på hytta i sommer. Batteriene kan være flate uten at du får den minste 
påminnelse, påpeker If Skadeforsikring.

Kontrollér alltid at røykvarslerne virker 
når du ankommer hytta, er rådet fra for
sikringsselskapet If. Etter en måned med 
piping kan nemlig varsellyden være 
borte – og batteriet er dødt uten at du 
får påminnelse om bytte når er på 
besøk.

Sommerferien er en god anledning 
til å gå ekstra nøye over røykvarslere og 
slukkeutstyr på hytta. Kjøp inn og ta 
med nye batterier til røykvarslerne først 
som sist, påpeker fagsjef Trond Willard 
ved If Sikkerhetssenter. – Vi anbefaler 
alle å ha optiske og seriekoblede røyk
varslere både hjemme og i fritidsboli
gen. Ha varsler i taket på hvert soverom, 
i gangen utenfor og i stue og kjøkken
området. Følg akkurat de samme prin
sippene for å sette opp røykvarslere på 
hytta som i boligen din, sier han.

Du bør vurdere om røykvarslerne 
dine er modne for utskifting. Mange 
hytter i Norge er i dag utstyr med ionis
ke røykvarslere. – Vi råder alle til å bytte 
til optiske røykvarslere, fordi de oppda
ger alle branner tidlig, spesielt ulme
branner, sier kommunikasjonsrådgiver 

Sigmund Clementz i If 
Skadeforsikring.

Anbefalingen kom
mer etter testing av 
røykvarslere på Ifs 
Sikkerhetssenter. – 
Tester vi har gjort på 
sikkerhetssenteret 
vårt viser at de ioniske 
røykvarslerne opp dager 
ulmebranner altfor sent. 
De piper først når luften er 
full av giftig røyk, sier Clementz.

Bruker du propan på hytta, bør du 
dessuten ha en gassvarsler 10 centimeter 
over gulvet. Propan er halvannen gang 
tyngre enn luft, og legger seg langs gul
vet.

Kontroller slokkeapparatet i fritids
boligen din i sommer, påpeker Trond 
Willard ved If Sikkerhetssenter. – Velg 
pulverapparat. Det slukker alle typer 
branner. Sjekk trykket på apparatet. 
Manometeret skal stå på grønt. Ved å 
vende slokkeapparatet opp ned og lytte, 
kan du sjekke om pulveret sildrer fritt 
og ikke har satt seg, sier Willard.

Defekte apparater må tas til service 
eller byttes ut med nytt. Kjøp pulverap
parater med høy slokkeeffekt. If Sikker
hetssenter anbefaler 6 kilo ABCapparat 
med pulverklasse minst 43A. – Vi anbe
faler også slokkespray i klasse ABF eller 
brannteppe tilgjengelig i fritidsboliger. 
Det er viktig at slokkesprayen tåler frost, 
sier Willard.

Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!
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Hytteeiere vil  
boikotte Bamble 
«Tormod Løberg og Morten Myrland ber hyttenaboene på Rognstranda  
boikotte næringslivet i Bamble», kunne vi lese i Varden i sommer. 

– Bamble kommune har opptrådt arro
gant, uprofesjonelt og uryddig og pådyt
tet oss en vei ingen ønsker. Både vi 
direkte berørte og hytteforeningen vår 
har protestert og anket, men blir ikke 
hørt. Nå ligger veien der, og noen steder 
går den «helt opp på trappa» til folk, sier 
Løberg og Myrland. De to la fram et for
slag om full boikott av næringslivet i 
kommunen for årsmøtet i Rognstranda 
hytte og båteierforening torsdag 12. 
juli. – Vi har ikke noe valg. Vi er blitt 
fullstendig overkjørt av kommunen.

Den nye veien forbi 12–13 eldre hyt
ter på Rognstranda er tilførselsvei til et 
70talls andre hytter lenger ut i området. 
Ifølge Løberg og Myrland vil veien 
endre hyttelivet fra fredet sommeridyll 
til et trafikkfarlig og urolig område for 
alle berørte. – Et ter at veien kom, kan vi 
ikke slippe små barn av syne et øyeblikk: 
Så langt er verken hastighetsskilt eller 
fartsdempende tiltak kommet på plass. 
–Det minste kommunen kunne gjøre, 
var å gi erstatning til de mest berørte, 
slik at de kan bygge om hytta si og til
passe den til den nye situasjonen. Men 
kommunen mener dette blir en sak 
 mellom den enkelte hytteeier og grunn
eieren.

Den omstridte veien ble tegnet inn 
allerede i regule ringsplanen for 1981, 
men har siden ligget i en skuff i mer enn 
30 år. Nå blir den faktisk bygget – i for
bindelse med at utbyggingen av det nye 
VAnettet på Rognstranda: Til sammen 
270 hytter skal nå kobles til kommunalt 
vann og avløp. – Men andre steder i 
området er rørtraseen fylt igjen med 
stedlige masser og vil følgelig gro til 
igjen. Vi har i stedet fått en asfaltert vei 
forbi hyttene våre, sier Tormod Løberg, 
som mener forholdene i 2014 er helt 
forskjellig enn da veien ble vedtatt i 
1981. Biltrafikken er en helt annen enn 
den gang: Nå er det gjerne to biler til 
hver hytte.

Det hører med til historien at det 
allerede går en vei fram til det samme 
området. Denne veien ble opprustet og 
asfaltert for få år siden, men skal nå ikke 
lenger kunne brukes av hyttefolket. – En 
løsning kunne vært om begge veiene var 
i bruk, men ble en veis kjørt. Da ville vi 
fått bare halvparten av trafikken, sier 
veiaksjonistene.

Rognstranda hytte og båteierfore
ning har støttet hytteeiernes protester, 
og leder Ragnar Georg Stokke lover at 
boikottforslaget blir tatt opp på års
møtet.

Kilde: www.varden.no
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Innkalling til 
Hyttetinget 2015

Lørdag 28. mars kl. 11–17 
i Oslo-området. 

Vi vil komme tilbake til sted i Oslo senere.   

Forslagsfrist 1. desember 2014.  
Forslag sendes på e-post til: norges@hytteforbund.no

Sakspapirene sendes direkte til de som er påmeldt.
Andre som ønsker sakspapirene må henvende seg til sekretariatet. 

Påmelding til sekretariatet gjøres enten på 
e-post til norges@hytteforbund.no.

telefon 23 27 37 60 eller faks 23 27 37 61

Benytt denne anledningen til å være der det skjer  
og ta del i NHFs fremtid.

VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER VEL MØTT!
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norwegian design classics since 1885

Fås kjøpt hos Christiania Glassmagasin og landets ledene varehus

www.porsgrund.com

Fauna

Motorferdsel 
i utmark
Regjeringen måtte i sommer avblåse 
sitt planlagte prosjekt med frislipp av 
snøscooterkjøring i 108 kommuner, etter 
sterkt press fra diverse friluftsorganisasjoner 
og partier. Det ble blant annet påstått at 
et frislipp ville bryte med demokratiske 
spilleregler. 

Etter at forsøksprosjektet ble vedtatt avblåst i midten 
av juni, satte imidlertid Regjeringen i gang med 
ekspressbehandling for å komme frem til nytt lov
forslag for motorferdsel i utmark. Forslaget var klart 
allerede i starten av juli.

Regjeringen ønsker å gi kommunene myndighet, 
men ingen plikt, til å opprette scooterløyper. Det 
ventes massiv motstand fra flere av organisasjonene 
som var imot prøveordningen. Målet er en lov
endring allerede innen året er omme. Høringsfrist er 
satt til 19. september 2014.

Det er et politisk flertall for å myke opp regel
verket for snøscooterkjøring. 

Hyttetinget 2015  
og valg
Det nærmer seg Hyttetinget 2015, der det blant annet 
avholdes valg. I den forbindelse oppfordres alle 
personlige medlemmer, velforeningenes ledere og 
medlemmer å møte på Hyttetinget.

Hyttetinget, som er å betrakte som et årsmøte (men 
avholdes bare hvert annet år), velger styreleder, fire 
styremedlemmer, to varamedlemmer, valgstyre 
(3 personer) og revisor. Vi ønsker et bredt sammensatt 
styre, med deltakelse fra ulike landsdeler og kystnære 
områder, så vel som fjellområder. Styret er et engasjert 
og interessert organ som for tiden arbeider med flere 
store og viktige saker av betydning for hytteeierne.

Vi hører gjerne fra deg som ønsker å påta deg et verv 
i vår viktige organisasjon!

Gi beskjed i god tid til valgkomitéens leder,  
Finn Øivind Jensen, på telefon 908 44 580 eller på  
epost: foeijen@online.no, eller til forbundets kontor 
som har telefon 23 27 37 60 og  
epost: norges@hytteforbund.no.

Med hyttehilsen
Finn Ø Jensen
Leder valgkomiteen 
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Jeg har vervet personen(e) på 
slippens bakside.

Medlemsnummer:
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 OsloNavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Frimerke

 ✁
JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av  
Norges Hytteforbund!

norwegian design classics since 1885

Fås kjøpt hos Christiania Glassmagasin og landets ledene varehus

www.porsgrund.com

Fauna

Rett hjem med «Rett hjem»
Norges Jeger- og Fiskeforbund lanserer en ny mobil-app for smarttelefoner som hjelper deg å finne veien 
rett hjem. «Rett hjem»-appen er en enkel kompassnål som peker tilbake til det stedet der du startet 
appen, enten det er ved hytta, bilen eller på gårdsplassen hjemme.

Antall leteaksjoner etter savnede personer er mer enn doblet 
på ti år. NJFF´s nye mobilapp skal hjelpe folk å finne veien 
hjem – og den trenger ikke mobildekning for å fungere. 

Tidlig på 2000tallet var det årlig i overkant av 500 leteak
sjoner etter savnede personer på land i Norge. I 2013 var antal
let økt til 1251, viser statistikk fra hovedredningssentralene. 
Noe av forklaringen er trolig at terskelen for å melde personer 
savnet er senket. Men også folks adferd har endret seg. – Det er 
blitt en trend å utforske naturen og teste egne grenser. Vi har 
anledning og god råd. Det er positivt, men har nok også ført til 
flere redningsaksjoner, sier Ole Gladsø, leder for landsrådet for 
Røde Kors Hjelpekorps.

Appen kan lastes ned på hjemme siden www.njff.no

Foto: Rolf M. Sæther/NJFF.

Bli medlem i dag! 
Se vårt nettsted www.hytteforbund.no  

for mer info og innmelding.
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Besøk www.hytteforbund.no – mye nyttig artikkelstoff  
for hytteeiere og andre interesserte

DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Teleutstyr:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

Pipebeslag:
Norasonde AS, Skedsmokorset
Tlf: 64 83 66 00
www.norasonde.no

Ca. 15%
Varmepumper:
Relacom AS, økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
www.relacom.no
www.fjklima.no
 
Hytteenergi:
Getek AS, Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20–25%
Bilutleie:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

TREVARER, MED MER:
Rabattene hos firmaene nedenfor 
varierer alt etter hvilke produkter du 
handler. 

Xl Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/
 
Sørbø Trelast AS, Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
 
Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no
 

Byggvarehuset Carlsen Fritzøe Eftevaag, 
Vågsbygd
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00
www.carlsenfritzoe.no
 
HC Thauglands Trælastforretning,
Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no

Byggmakker Steinkjer
Tlf: 74 16 00 50
www.byggmakker.no
 
Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no
 
Montér Gol
Tlf: 31 40 00 00
www.monter.no

Her får du medlemsrabatter:
Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, evnt. 
kvittering for betalt medlemskap for gjeldende år. 

NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og 
tjenester våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.
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Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

Skal du leie ut hytta di? Da er det svært viktig at du tegner en detaljert leiekontrakt. 
Som NHF-medlem har du tilgang til kontraktsforslag m/veileder for åremålsutleie av 
hytte. 

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

Går du med planer om å selge eller kjøpe hyttetomt? Hos NHF får du tilgang til 
 kjøpekontrakt for kjøp av byggeklar tomt.

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

Ved kjøp/salg av hytte vil denne kontrakten være nødvendig når hyttekjøpet går 
 utenom megler.

Festekontrakt

Avtale mellom fester og bortfester, basert fullt ut på tomtefestelovens regler. Tomte-
festeloven er ikke enkel for «hvermannsen» å sette seg inn i! Beskriver blant annet 
 festetid, årlig festeavgift, regulering av festeavgiften, med mer. 

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

En velforening i et hytteområde bygger gjerne på behovet for lokalt fellesskap og på 
ønsket om å løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft. En god velforening 
gir den enkelte hytteeier trygghet for vern om egne interesser og verdier. 

Vedtektsforslag for vel

Der det dannes en velforening, vil det bli spørsmål om vedtekter for denne. Norges 
Hytteforbund har satt opp et standardformular som er meget etterspurt, ment som et 
utgangspunkt for å lage egne vedtekter for velforeningen.

Veilag

Redegjørelse for veilagets plass i veiloven. Spørsmålet om hvordan driften av private 
veier skal organiseres er et stadig tilbakevendende spørsmål som tas opp av med-
lemmene.

Vedtektsforslag til veistyre

Enkelt forslag til vedtekter for veistyre/veilag. Der det dannes et veistyre, vil det bli 
spørsmål om vedtekter for dette. Norges Hytteforbund har satt opp et standard-
formular som kan være meget nyttig i denne fasen.

Gode råd ved kjøp/feste av 
tomt, eventuelt med hytte

Hvordan går jeg frem for å gjøre et fornuftig og godt kjøp? 

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

Krav om innløsning eller forlengelse av festekontrakt skal fremsettes skriftlig overfor 
grunneieren. Hytteforbundet har satt opp en mal for bruk ovenfor grunneieren når 
tomten du har festet, skal innløses eller forlenges.  

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

Formålet med denne veiledningen er å gi medlemmer i NHF råd om hvordan man 
kan/bør ordne seg for å lage en felles representasjon fra flere hytteforeninger/vel-
foreninger/hytteeiere overfor hyttekommunens ulike kommunale organer.

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 
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Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

Skal du leie ut hytta di? Da er det svært viktig at du tegner en detaljert leiekontrakt. 
Som NHF-medlem har du tilgang til kontraktsforslag m/veileder for åremålsutleie av 
hytte. 

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

Går du med planer om å selge eller kjøpe hyttetomt? Hos NHF får du tilgang til 
 kjøpekontrakt for kjøp av byggeklar tomt.

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

Ved kjøp/salg av hytte vil denne kontrakten være nødvendig når hyttekjøpet går 
 utenom megler.

Festekontrakt

Avtale mellom fester og bortfester, basert fullt ut på tomtefestelovens regler. Tomte-
festeloven er ikke enkel for «hvermannsen» å sette seg inn i! Beskriver blant annet 
 festetid, årlig festeavgift, regulering av festeavgiften, med mer. 

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

En velforening i et hytteområde bygger gjerne på behovet for lokalt fellesskap og på 
ønsket om å løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft. En god velforening 
gir den enkelte hytteeier trygghet for vern om egne interesser og verdier. 

Vedtektsforslag for vel

Der det dannes en velforening, vil det bli spørsmål om vedtekter for denne. Norges 
Hytteforbund har satt opp et standardformular som er meget etterspurt, ment som et 
utgangspunkt for å lage egne vedtekter for velforeningen.

Veilag

Redegjørelse for veilagets plass i veiloven. Spørsmålet om hvordan driften av private 
veier skal organiseres er et stadig tilbakevendende spørsmål som tas opp av med-
lemmene.

Vedtektsforslag til veistyre

Enkelt forslag til vedtekter for veistyre/veilag. Der det dannes et veistyre, vil det bli 
spørsmål om vedtekter for dette. Norges Hytteforbund har satt opp et standard-
formular som kan være meget nyttig i denne fasen.

Gode råd ved kjøp/feste av 
tomt, eventuelt med hytte

Hvordan går jeg frem for å gjøre et fornuftig og godt kjøp? 

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

Krav om innløsning eller forlengelse av festekontrakt skal fremsettes skriftlig overfor 
grunneieren. Hytteforbundet har satt opp en mal for bruk ovenfor grunneieren når 
tomten du har festet, skal innløses eller forlenges.  

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

Formålet med denne veiledningen er å gi medlemmer i NHF råd om hvordan man 
kan/bør ordne seg for å lage en felles representasjon fra flere hytteforeninger/vel-
foreninger/hytteeiere overfor hyttekommunens ulike kommunale organer.

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 



Returadresse: 
Norges Hytteforbund 
Arbinsgt. 1
0253 Oslo


